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ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN VAZGEÇİYOR;
ÇÜNKÜ BORÇLU

AKP İLE
ÇİFTÇİ
BORÇLARI 64
KAT ARTTI

•

2002 yılında 2,5 milyar TL olan çiftçi borcu, Eylül 2019'da 64 kat
artarak yaklaşık 160 milyar TL olmuştur.

•

2018 Aralık itibarıyla takipteki kredi miktarı 3,8 milyar TL iken, 2019
Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,8 artarak 4,3 milyar liraya
yükseldi.

•

TAKİPTEKİ
KREDİ MİKTARİ
4,3MİLYAR TL

2019 yılının ilk 9 ayında tarım, avcılık ve ormancılık alanında kullandırılan
tarımsal kredi miktarı 115 milyar 193 milyon TL’dir.

•

2004 yılında geri ödenemeyen kredilerin tutarı 211 milyon TL iken, 2019
yılında takibe düşen kredilerin tutarı 4 milyar 820 milyon oldu.

•

BDDK verilerine göre, 2004 yılında çiftçinin nakit borçları yüzde 1928 oranında
artarken gayri nakit borçları yüzde 1519 oranında artmıştır.

8 BİNE YAKIN
ÇİFTÇİ
İCRALIK

•

2018 yılında tarımsal üretimden 40 milyar lira kar eden çiftçi 45 milyar lira borç
ödediğine göre geri kalan 5 milyarı ya ikinci bir iş yaparak kapattı ya bankaya ya
da tefecilere borçlandı.

•

1 milyon 964 bininin 39,5 milyon dekar tarım alanı ipotekli yani çiftçilerin yüzde
92’sinin borcu nedeniyle tapusunda ipoteği var. 8 bine yakın çiftçi icralık durumda.

TARIMLA
GEÇİNEN
2MİLYON İŞSİZ
VAR

•

2002’de 41.200 hektar olan tarım arazisi 2018’de 37.800 hektara düştü.

•

Tarımsal üretimle geçinen 2 milyon kişi işsiz bırakıldı.

•

DESTEK YETERSİZ, MALİYETLER ARTIYOR
2006 yılında çıkarılan yasaya göre, tarıma Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 1’i

verilmesi gerekirken, AKP hiçbir zaman bu rakamı vermedi.
•

700 BİN ÇİFTÇİ
TOPRAĞINI
TERKETTİ

2007 yılından bu yana kanun gereği üreticilere verilmesi gereken 177 milyar TL
verilmedi.

•

2017 yılına göre fiyat artışı; gübre %100, mazot %40, yem %50

•

1 Ekim 2017- 1 Ekim 2019 yılan arasında tarımsal sulamada elektrik fiyat artışları
%126,2
BORCU OLAN ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN VAZGEÇİYOR

•

SON 20
YILDA
TARIM
ALANLARI
%12 AZALDI

Çiftçi kayıt sistemine göre 2003 yılından itibaren 700 bin çiftçi kayıt sisteminden
ayrılmış çünkü çiftçi artık üretmek istemiyor.

•

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ekim alanları 20 milyon hektarın
altına düştü.

•

Toplam tarım alanları, 2001 yılından bu yana yüzde 8 oranında azalırken, işlenen
tarım alanları son 20 yılda yüzde 12 oranında azaldı
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AKP’NİN NEOLİBERAL TARIM POLİTİKALARINI REDDEDİYORUZ!
ÇİFTÇİLERİN BORÇ YÜKÜNDEN KURTULMASI İÇİN, BİR ÇÖZÜMÜMÜZ VAR.

HDP olarak diyoruz ki;
•

Küçük ölçekli geçimlik çiftçinin borçları koşulsuz olarak kamu borcu olarak devlet
tarafından üstlenilmeli,

•

Çiftçi kredileri için kooperatif bankası kurulmalı,

•

Tarımsal destekler 5 yıllık periyotlarla açıklanmalı ve hasat yapılmadan ödenmeli,

•

Tarım alanlarının talanını önlemek için tarım alanları SİT alanı ilan edilmeli,

•

İthalat odaklı tarımsal üretim politikasında derhal vazgeçilmeli,

•

Tarım topraklarının ve diğer üretim araçlarının borç sebebiyle haczedilmesi
yasaklanmalı

@HDPekonomi, hdpekonomibulteni@gmail.com adresine görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz.

